
Jaarverslag Ballotagecommissie Sociëteit de Vereeniging                     

 

 
 
Geachte leden van de Algemene Vergadering, 
 
De Ballotagecommissie brengt hierbij aan u haar verslag uit aangaande haar werkzaamheden over 

het jaar 2022. In het verslagjaar was de Ballotagecommissie als volgt samengesteld: 

Van januari tot augustus: 

- Martin van der Zwan, voorzitter 

- Ron Verschoor, vice-voorzitter 

- Dick van Rossum, secretaris 

- Jos van Heerde, wnd. secretaris 

- Maarten de Groot, lid 

Vanaf augustus tot en met december: 

- Martin van der Zwan, voorzitter 

- Ron Verschoor, vice-voorzitter 

- Jos van Heerde, secretaris 

- Maarten de Groot, lid 

- Frits Steenbruggen, lid 

De Ballotagecommissie is in 2022 vijf maal bijeengekomen. 

In 2022 zijn de navolgende personen geballoteerd en met een positief advies voorgedragen aan het 
bestuur: 

- Jan Beekhuizen 

- Alewijn van Wijck 

- Steve Youngman 

- Dick Quint 

- Paul Essens 

Daarnaast hing als aspirant-lid op 31 december 2022 voor: 
- Jaap Bakker 

- Costas Papaikonomou 

De Ballotagecommissie dankt de leden die gegadigden voor het lidmaatschap hebben aangedragen.  
 
De ballotagecommissie hecht er waarde aan dat haar samenstelling een afspiegeling is van de leden 

der sociëteit en heeft, ter vervanging van een tweetal terugtredende commissieleden, een oproep 

gedaan, zowel in de afgelopen ALV als in de nieuwsbrief, aan sociëteitsleden om zich beschikbaar te 

stellen voor deze belangrijke commissie. Hiertoe zijn er een vijftal aanmeldingen geweest waarvan 

twee kandidaten zijn voorgedragen aan de ALV  ter goedkeuring om toe te treden tot de 



ballotagecommissie. Met het uitgangspunt dat de jeugd de toekomst heeft, had de 

ballotagecommissie het voorrecht in de achterliggende periode, deze groep ruimhartig te 

vertegenwoordigen met de twee jongere commissieleden, die nu terugtreden. Ondanks meerdere 

oproepen is de commissie er ditmaal niet in geslaagd jongeren te enthousiasmeren voor de 

commissie maar hoopt hierin volgend jaar succesvoller te zijn.  

De commissie blijft zich ook in 2023 onverminderd inzetten als poortwachter van onze sociëteit 

waarin een balans wordt gezocht dit op een toegankelijke doch integere manier te doen met oog 

voor de mores van de sociëteit maar niet blind voor maatschappelijke ontwikkelingen.  

De Ballotagecommissie spreekt haar waardering uit voor de betrokkenheid van leden, Commissies en 
Bestuur in de onderlinge omgang en contacten. In de huidige maatschappij waarbij steeds vaker 
discussies op het scherpst van de snede worden gevoerd, gezagsdragers worden bedreigd en 
hulpverleners worden gehinderd in hun werkzaamheden blijkt onze sociëteit een veilige haven te 
bieden voor een ieder die waarden en normen hoog in het vaandel hebben staan. Zoals Clarence 
Thomas, lid is van het Amerikaanse hoger gerechtshof ooit zei: “good manners will open doors that 
the best education cannot.” 
 
 
De commissie wenst alle leden heil, zegen en bovenal veel gezondheid voor 2023. 
 
 
’s-Gravenhage, 3 januari 2023 

 

Namens de Ballotagecommissie, 
 
 
 
M.W. van der Zwan 
Voorzitter 
 


